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เอกสารสาหรับการขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
 เอกสารที่จดั เตรี ยมโดยนักเรี ยนและผู้ปกครอง
 หนังสือเดินทางพร้ อมสาเนา 1 ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้ าน และ สาเนาบัตรประชาชน/สูติบตั ร (หากยังไม่มีบตั รประชาชน) อย่างละ 1 ชุด
 รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป ขนาด 1.5 นิ ้ว (พื ้นหลังสีขาว หรื อ สีน ้าเงิน)
 หลักฐานการจบการศึกษา หรือ ใบรับรองสถานภาพนักเรี ยนจากโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สานาใบเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ ามี)
 สาเนาใบจองตัว๋ เครื่ องบิน
 ใบรับรองความประพฤติจากกรมตารวจ (ในกรณีที่มีอายุ 17 ปี ขึ ้นไปและประสงค์จะอยูเ่ กิน 2 ปี )
 ใบผ่านงาน/หนังสือรับรองการทางาน (ในกรณีที่ทางานแล้ ว) (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สาเนาบัญชีธนาคารของนักเรียนย้ อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่ทางานแล้ ว) (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
 ใบตรวจเอ๊ กซ์เรย์ปอด (ในกรณีที่ไปเรี ยนเกิน 6 เดือน) นักเรี ยนสามารถไปตรวจได้ ที่ รพ. ที่ทางสถานทูตนิวซีแลนด์รับรองไว้
ได้ ดังต่อไปนี ้ 1.โรงพยาบาล BNH โทร 02 686 2700
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร310 3000
3.องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นIOM ขึ ้นไปชัน้ 8 โทร 02 234 7950
4.โรงพยาบาลเอกอุดร อินเตอร์ เนชัน่ แนล จ.อุดรธานี โทร 042 342 555
5. โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม จ.เชียงใหม่ โทร 053 920 300
6.โรงพยาบาล กรุงเทพภูเก็ต โทร 076 254 421
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปโรงพยาบาล
1. เวลาไปตรวจไม่ต้องใช้ แบบฟอร์ มเนื่องจากเป็ นระบบออนไลน์ ให้ เตรียมพาสปอร์ ตตัวจริ งไปเพียงอย่างเดียว
2. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด 1 ครัง้ ครอบคลุมได้ 3 ปี ดังนันนั
้ กเรี ยนที่กลับไปเรี ยนปี ที่สองหรื อสาม ไม่ต้องตรวจซ ้า
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 ค่าธรรมเนียมวีซา่ 8,550 บาท (เป็ นค่าธรรมเนียมวีซา่ 7,750 บาทและค่าบริการศูนย์ VAC 800 บาท)
หลักฐานของผู้ปกครอง
 สาเนาทะเบียนบ้ าน และ สาเนาบัตรประชาชน (คุณพ่อและคุณแม่) อย่างละ 1 ชุด
 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ ามี)
หลักฐานการทางาน (สาหรับผู้ที่สนับสนุนด้ านการเงินให้ กบั นักเรียน)
 1). หนังสือจดทะเบียนการค้ า/บริ ษัท/…ในกรณีที่ทาธุรกิจของตนเอง
 2). หนังสือรับรองการทางานจากที่ทางาน ในกรณีที่ทางานประจา (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สาเนาบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน (สาหรับผู้ที่สนับสนุนด้ านการเงินให้ กบั นักเรี ยน)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ – กรุณาเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ องเอกสารทุกฉบับ
หลักฐานของสถาบัน/โรงเรียนที่นิวซีแลนด์
 ใบยืน ยัน ตอบรั บ การเข้ าเรี ย น (Confirmation of Offer of Place) และใบเสร็ จรั บ เงิน (Receipt) จากสถาบัน/โรงเรี ย นที่
นิวซีแลนด์
แบบฟอร์ มอื่นๆ
1. แบบฟอร์ มวีซา่ Student Visa Declaration Form (INZ1226) ให้ นกั เรี ยนลงชื่อตรงช่องของ Signature of Principal
Applicant ทัง้ 3 ช่อง และหากนักเรี ยนอายุตา่ กว่า 18 ให้ ผ้ ปู กครองลงชื่อตรง คาว่า Signature of parent or guardian if
principal applicant is under 18 years of age
2. แบบฟอร์ มการขอวีซา่ Student Visa (INZ1012) ลงชื่อโดยนักเรี ยน ใน Section H หน้ า 12 ตรงคาว่า Signature of
Applicant และในกรณีนกั เรียนอายุตา่ กว่า 18 ปี ให้ ผู้ปกครองลงชื่อในบรรทัดใต้ คาว่า Signature of parent or guardian if
principal applicant is under 18 years of age.
3. หนังสือรับรองด้ านการเงินหรื อ Financial Undertaking Form (INZ1014) ลงชื่อโดยผู้ปกครองใน Section D หน้ าที่ 4 ตรง
คาว่า Signature of Guarantor.
4. Letter of Consent (กรณีนกั เรี ยนอายุตา่ กว่า 17 ปี ) คุณพ่อคุณแม่ลงชื่อในหนังสืออนุญาตให้ นกั เรี ยนเดินทางไปนิวซีแลนด์
(Letter of Consent)

